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N A S C H R I F T .  

Na hot schrijven en zetlen van b,)venslaande regclcn 
mun ik kennis wm her sedert verschcuen Vomlc~oi)ige 
Verslag van ~le commissic van rapporteurs  van de Eersle 
Kamer;  Ilet zij mij vm'gund naar aanleiding daa~'van hog 
een tweetal punten  uit mijn betoog lets ha, let te relc:veeren. 

In de eerste plaats dan nogmaals de opportunitei t  dcr 
voorstellen. Ook bij de Eerste Kamer werd er op ge- 
wezen, dat er geen bezwaar bestond,  ja zcll's, dat Iket. 
wmlsclmlijk ware gcweesl de gchcele regcling mlzer spoor- 

wvgcn tot 1898 te latch rus ten ,  maar  dan vraag ik van 
mijne zijde: welk bezwaar is er tegen al dadclijk eene 
regoling tt; lt'elRm wannecl' mint dr; Iinancieele zij,le, op 
welker l'elatie.f g,~'ringe waarde ik reeds wet, s, iel' zijde slelt ? 

In 1898 zal men gelleel voor dezellile vragen gcst,-ld 
win'den als thans met lml ~mdcrscheid dat ,le N.R.S. in 
die aclLl jam' &)or gebrck aan beslisstng ow:'r hare toekonlsl 
hog mere' achtel'uil zal zijn gegaan en dat men acht jaat' langm' 

ondm' de lbulen van de best.aande contt acten L, eelt moetcn 
leven, zonder van een cnkel van de thans te bedingen vel'- 
bctcringen te hebben gcp:'oliteerd. In 1898 zou iilell dalt 

u~k moctcn beslissen ~t' drie maatschappijen te behouden,  
0f her spom'wcgnet onder twee maatschappijen te splitsen, 
~_~1 alle. spom'wegen in (.free hand te vm'~;enigen, die ttalt 

zccl' waarschijnlijk die van den Staa{ zelven zoude zijn. 
Wii de meerderheid van de Kamer den Rijnspomweg 

behouden,  meet  dan ooit is dan een onmiddellijk bcsluit 
hiertoe gewenseht ,  daal' die maatschappi] dool' haar twtjfel- 
achtig bestaan me{ den dag wordt vel 'zwakt. 'Waarom dan 
niet eene mo*ie aangenomen waarbij aan de regeel'ing 
eenc concessie-vm'lenging wordt aanbevolen? 

Wil de meerderhe.id den Rijnspoorweg daarentegen niet 

behouden~ waal'om dan langer gewachl met eene rege- 
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l ing, welke dan ook, waartoe men toeh in t8,q8 zal 
moeten komen en waavmede men dan ten minste reeds 
eene aehtjarige ondevvinding zal bezRten. 

Met het  oog op her titans nog betrekkelijk goring 
aantal voorstanders van Staatsexploitatie lijdt hot wel 
geen twijfel, dat in i8.q8 daartoe wel nog nietzal  worden 
besloten en laat hot zich aanzien dot men in dot jaar 
als vanzelf tot het  thans aangebodene zal worden ge- 

braeht.  Moeht dit minder good zijn, zoo als vele meenen,  is 
her dan niet borer hoe eer hoe liever daarvan overtuigd 

te worden,  am dan door de opgedane ondervinding geleid 
naar eene betere oplossing te kunnen zoeken. In eens 
wordt  toeh zelden her ware tot stand gebracht ;  de 
ondervinding met de reeds veelvuldig gewijzigde exploitafie- 
overeenkomsten leert dit ten volle en ook met deze over- 
eenkomsten zal wel niet de rij gesloten worden. A[ 

doende leert men. 
En nu hot tweede punt  waarbij ik hog even wil sfilstaan. 
]n het  w)orloopige verslag wordt do vraag gesteld: 

>)wordt eonenrrent ie  verlangd waarom dan liever twee 
Man dr ie% 

Slaan wij naar aanleiding daarvan even de spom'weg- 
kam't van heden op, dan zien wij dot lerwijl nag~,noeg 
geheel Noord-[lol land,  Frie,qland, Or(mingml, Zeelan(1, 
Noord-Braband, Limburg en een groat  ge~leelte van Oehler- 
land slochts door &/~ne maatschappij worden bediend,  
alleen in her midden van her land in Amste rdam,  in 

vole plaatsen van Zuid-Holland,  Uh 'eeht ,  Oelderland en 
Overijssel t w e e eonem'reerende maatsehappijen elkander 
bet verkem' betwisten;  echter  n e r g e n s  d r i e .  De con- 
eurrent ie  van drie maatsehappijen onderling bestaat niet ,  
hoogstens eerie eoalitie van twee tegenover ,le derde,  
waarmede maar a l t e  dikwijls alleen het  buitenland word 

gebaat. 
War  leert nns nu de spoorwegkaart  van de t,)ekomst'? 

Geen van de thans concurreerende lijnen komen in de- 



514 

zelfile hand en dus nergens wordt  het  aantal maatschap- 
pijen van twee tot &',n geredueeerd,  maar  daarentegen 
wordt op vele plaatsen met  bet toelaten van gemeen-  
sehappelijk gebruik van lijnen eene niet bestaande concur-  
rentie in bet leven gmoepen,  door bet tee plaatse 
brengen van twee in plaats van 6~ne maatsehappij.  

Ell wordt nu al, misschien met r eeh t ,  gevreesd dat 
de coneurrent ie  op die gemeenschappelijke lijnen niet 
altijd even scherp zal zijn, in g66n geval wordt  de toe- 
sl.and door de aanhangige voorstellen sleehter. 

Bovendien kan het  verkeer tusschen her Noorden 

en alle plaatsen van het  rijk gesehieden over 66ne 
lijn in plaats van zooals thans over twee of drie,  terwijl 
Leeuwarden over de Zuiderzee naar Noord-Holland,  den 
IIaag, Rot terdam,  den hoek van Holland en Belgie, het-  
zelfde voorreeht over eene tweede eoneurreerende lijn 

verkrijgt. 

Noord-Holland wordt over 66ne lijn met  Belgie en 
Duitsehland verbonden. 

De voor den Haag en Delft. bestemde goederen en steen- 
knlen behoeven om langs 6(-ne lijn vervoerd te worden,  
niet meer  den omweg over Amsterdam te maken. 

Voor Twenthe eindelijk wordt  over &'me lijn een kor-  
tere en dus goedkoopere weg naar Engeland geopend,  via 
den Hoek van Holland en Harwieh,  naast den langeren 

weg over Vlissingen. 
Alles samenvat tende herhaal ik nogmaals mijne w'aag: 

W a t  is er tegen,  eene proef te nemen en reeds dadelijk 
van bet vele goede profijt te t r ekken?  

1'1 Juli t890. L . E . A .  


